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INLEIDING
Dit instructieboekje bevat alle noodzakelijke informatie omtrent het gebruik van de be-

drijfswagen, die aan uw zorgen is toevertrouwd. Lees dit instructieboek aandachtig
door voordat u uw eerste rit gaat maken.

Een goede kennis van de bedieningsinstructies geeft u meer voldoening bij het rijden en heeft veelal een gunstige invloed op
de levensduur van het voertuig.
Er is naar gestreefd de indeling van dit boek
praktisch en ovezichtelijk te maken. U vindt
een uitleg over de identif icatiegegevens van
het voertuig, de bediening en hoe het voertuig op de meest efficiénte wijze te rijden.
Verder is aandacht besteed aan het dagelijks, wekelijks en periodiek onderhoud en
aan het beschrijven van kleine reparaties
welke eventueel door u zelf kunnen worden
uitgevoerd.
Het is echter goed te weten, dat DAF Trucks

in Europa een service-organisatie heeft
welke haar sporen ruimschoots heeft verdiend. DAF lnternational Truck Service (lTS)
is hiervan een sprekend voorbeeld. Voor de
bestuurder die in het buitenland met pech
kampt, staat de ITS centrale in Eindhoven 24
uur per dag klaar om hulp te bieden en de

stilstand van het voertuig tot een minimum
te beperken.
Wij wensen u:
EEN GOEDE REIS!

Opmerking
Dit instructieboek is gebaseerd op het chassis met de bijbehorende uitrusting zoals dit
de DAF bedrijfswagenfabriek heeft verlaten.
De carrosseriebouwer kan, afhankelijk van
de gewenste opbouw en uitrusting, ingrijpende wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld het instrumentenpaneel, de verlichting en de elektrische bedrading.
De series die in het instructieboek worden
behandeld, bestaan uit verschillende typen
en uitvoeringen. Bovendien is elk voertuig
afgestemd op de wettelijke voorschriften in
het betrokken land en op de te verwachten

bedrijfsomstandigheden.

Het is

daarom

mogelijk dat in dit instructieboek teksten en
afbeeldingen voorkomen die niet geheel in
overeenstemming zijn met de situatie die u
op uw voertuig aantreft. Dit heeft echter
geen consequenties voor de bediening en
het onderhoud.
BELANGRIJK

Zorg ervoor dat dit instructieboek altijd in
het voertuig aanwezig is en lees het met
veel aandacht door, voordat de eerste rit
wordt gemaakt; alleen dan is het mogelijk
ten volle te profiteren van alle mogelijkheden die de DAF bedrijfswagen biedt.

IDENTIFICATIE

CHASSISNUMMER

Het chassisnummer is ingeslagen op de

MOTO Rl DENTI FICATI EP L/MTJ E

Het motoridentificatieplaatje is linksvoor op

de zijkant van het distributiedeksel

rechter chassis langsligger tussen het voor'aslichaam en de voorste veerhand van de

vestigd.

voorveer.

Op het plaatje zijn naast het specificatie-

be-

nummer van de motor ook het motortype en

het motornummer evenals de afstelgegevens vermeld.

Bij reparaties en het bestellen van onderde-

len is de opgave van het specificatienummer belangrijk.
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Het lakidentif icatieplaatje is in de cabine op
de I inker portierstijl aangebracht.

STAMK/MRT
Bij elk voertuig behoort een stamkaart. Aan
de hand van deze kaart kan worden bepaald
uit welke onderdelen het voertuig is opgebouwd. Als naderhand wijzigingen aan het
voertuig worden doorgevoerd, moeten deze
in de vorm van een aantekening op de stamkaart worden vermeld.
Het is van belang dat de bestuurder deze

stamkaart altijd bij zich heeft, omdat de
kaart in geval van reparaties nodig kan zijn.

VOE RTU IG I DENTI FICATI EPLAATJ E

Het identificatieplaatje is op de rechter por-

tierstijl aangebracht. Op de volgende bladzijde is het identificatieplaatje afgebeeld.
Bovendien is een verklaring opgenomen van

het voertuigidentificatienummer zoals dit
vanaf oktober 1982 in de E.E.G.-landen verplicht is gesteld.

IDENTIFICATIEPLAATJE
1

.

Voertuigidentificatienummer

2. E.E.G.-goedkeuringsnummer
3. Wettelijk ma<. toelaatb. voertuiggewicht
4. Technisch ma(. toelaatb. treingewicht
5. Type-aanduiding
6. Motornummer
7. Gecorrigeerd rookcijfer
8. Technisch toelaatb. asbelasting (van
voor naar achter)

A 609

VOERTU IG I DENTI FICATIEN

UMM

ER

XLAAT23HSOOl

23456
Chassisvolgnummer

Nederland

Motor uitvoering

DAF

v

04

V 400 voertuigen

A
V

33

Chassis cabine
Bestelwagen

R

4x2
6x2

S

6x2

T
V

6x4
4x4
6x6
6x2
8x2
8x4
6x2

E

Overige voertuigen
A Goederenvervoer
B Bus (motor voor)
C Bus (motor midden)
D Bus (motor achter)

F
G
K
M
R
T

Brandweerchassis)
Huisvuilchassis
Kipper
Mixer

400

enz.

z
B

c

Tankwagen

D

Trekker

G

F 3600

enkele montage
op sleepas
dubbele montage
op sleepas

twee voorassen

gestuurde voorloopas

A

Afgestemd i nlaatsysteem

B
D

Gedrosselde turbo
Turbo
Ged rosselde natuu rl ijke

N

aanzuiging
Natuurl ijke aanzu iging

c

S

Turbo

T

Turbo

X

Extra

+ intercooling

Motorfamilie

B
C
K
L
N

2,50 liter
5,85 liter
11,60 liter
11,60 liter

(liggende uitvoering)
6,20 liter

BELANGRIJKE WENKEN
Tijdens de inrijperiode is het aan te bevelen
het nieuwe voertuig niet te zwaar te belasten.

Dit geldt ook als een gereviseerde motor,
versnellingsbak

of

differentieel is inge-

bouwd.
Voor de eerste 1500 km geldt daarom:
Rijd niet met volle belasting.
Rijd niet met een aanhangwagen.

-

Schakel tijdig terug; een relatief hoog
toerental is minder schadelijk dan overbelasting bij een laag toerental.

Rijd na een koude start in een lage versnel-

Laat de motor na een lange ril, zo mogelijk
nog enkele minuten stationair draaien, alvorens hem af te zetten.

gels:

De koeling van de motor wordt thermostatisch geregeld. Daarom is het afdekken van
de radiateur in de winter volkomen overbodig.

Bij motoren met inter-koeling is het afdekken van de radiateur zelfs verboden, omdat
dit, t.g.v. onvoldoende koeling van de inlaatlucht, schadelijke gevolgen voor de motor
heeft.
Het venrijderen van één of beide thermosta-

ten in verband met een (te) hoge koelvfoeistoftemperatuur heeft geen zin, omdat
de motortemperatuur hierdoor nog verder
zal oplopen.

ling en met een matig toerental, totdat de
koe.lvloeistoftem peratuu r 50" C bedraagt.

Kijk tijdens het rijden regelmatig op het instrumentenpaneel en neem maatregelen bij
het waarnemen van onregelmatigheden.
Laat de motor niet onnodig stationair draai-

en. Dit is schadelijk voor de motor en geeft
onnodige vervuiling van het milieu.

Het voertuig is vooaien van een wissel.
stroomdynamo.
Let in verband hiermee op de volgende re.

De turbocompressor is een precisie-instrument. Daarom moet elk abnormaal geluid
dat door de turbocompressor wordt veroorzaakl, onm iddel

I

ij

k worden gemeld.

AIs de druk in de luchtketels bij stilstaande
motor snel terugloopt, duidt dit op een lek in
het luchtdruksysteem. Omdat de veiligheid
van het remsysteem hierdoor wordt verminderd, moet de lekkage zo snel mogelijk worden hersteld.

Neem de accuklemmen nooit los als de
motor draait.
Neem de accuklemmen altijd los, alvo.
rens aan de elektrische installatie te wer.
ken; dit geldt ook voor het opladen van
de accu's.

Neem de verbindingen tussen

span-

ningsregelaar en accu's los voordat elektrisch aan de wagen wordt gelast.
Bevestig de massaklem van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij de plaats waar
wordt gelast.
Let er extra op dat de wisselstroomdynamo en de spanningsregelaar goed worden aangesloten.
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INSTRUMENTENPANEEL

1. Lichtschakelaar
2. Koelvloeistoftemperatuurmeter
3. Controlelamp richtinglampen Iinks
4. Controlelamp grootlicht
5. Laadstroomcontrolelamp
6. Tachog raat
7, Controlelamp koelvloeistoftemperatuur
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Controlelamp onvoldoende remdruk in
systeem
Controlelamp richtinglam pen rechts
Luchtdrukmeter - kring 1
Schakelaar kachelventi lator
Schakelaar spiegelvenryarm i n g met
controlelamp
Schakelaar m istachterlam p met controlelamp

22. Luchtdrukmeter - kring 2
23. Zekeringkast rechts
24. Regelhandel luchtverdeling
25. Regelhandel temperatuur

OLIEDRUKCONTROLELAMP

De oliedrukcontrolelamp gaat branden als
de oliedruk onvoldoende is.
De motor moet dan direct worden afgezet.
KO ELVLO EISTO FTEM PERATU

U

RM ETE R

De bedrijfstemperatuu r van de koelvloeistof

moet tussen 70"C en 95'C bedragen. Bij
een koelvloeistoftemperatuur van minder
dan 60"C mag de motor niet volledig worden belast. Als de temperatuur van de koel-

vloeistof plotseling stijgt, moeten de volgende pgnten worden gecontroleerd:
Het koelvloeistof niveau; vuldop voor-

zichtig losdraaien

!

De V-snaren en de waterslangen.
De venti lateu rkoppel i n g.

14. Sc hakelaar waarsch uwi n gskn i pper15.
16.

lichten met controlelamp
Zekeringkast links
Brandstof meter

CONTROLELAMP
KO ELVLO EISTO FTEM PE RATU

17. Controlelam p richti nglam pen vol gwagen
18. Controlelamp parkeerrem en onvoldoende luchtdruk voor het vrijzetten
van de parkeerrem
19.

UR

Deze controlelamp gaat branden als de
koelvloeistoftemperatuur de ma<. toegestane waarde overschrijdt. Hierbij treedt tegeliikertijd een zoemer in werking.

Controlelamp oliedruk

20. Cont rolelam p remvloeistof pei I
21. Cont rolelam p cabi neverg rendel

i

n

g

11

B

RAN DSTO FVOO

R

Als de druk in één van de circuits lager is
dan 5 bar, mag niet met de wagen worden

RAA D M ETE R

De brandstofvoorraadmeter werkt alleen als
het contact is ingeschakeld.

gereden.
CONTROLELAM P PARKEERREM

LAADSTROO

M CO

NTRO LELAM P

De laadstroomcontrolelamp gaat branden
als:

A. Het contact is ingeschakeld en de motor
niet draait.

Deze controlelamp gaat branden als de parkeerrem in werking wordt gezet. Bovendien
dient deze controlelamp om aan te geven of
de luchtdruk hoog genoeg is om de parkeerrem vrij te kunnen zetten.

B. De accu's niet door de wisselstroomdynamo worden opgeladen.

Als deze lamp bij draaiende motor

CONTROLELAM P REMVLOEISTO FPEI L
gaat

branden, moet eerst worden gecontroleerd
of de V-snaren defecl zijn of slippen. Als dit
niet het geval is, moet zo snel mogelijk een
reparat iewerkplaats worden bezocht.

Deze controlelamp gaat branden als het
remvloeistofpeil te laag is. Teneinde de werking van deze lamp te kunnen controleren

brandt deze lamp ook als de parkeerrem
.wordt bediend.

LUCHTDRUKMETER EN
LUCHTDRU KCONTRO LELAM P

CONTROLELAMP
CABINEVERGRENDELING

Elke wijzer geeft de druk in de luchtketel van

één van de bedrijfsremcircuits aan. Als de
druk in één van de circuits lager is dan 5 bar,

treedt een zoemer in werking, waarbij bovendien de controlelamp gaat branden. De
zoemer en de controlelamp werken alleen
bij aangezet contact. De meter werkt ook als
het contact uitstaat.
12

Deze controlelamp gaat branden als de ca-

bine niet goed is vergrendeld tevens treedt
een zoemer in werking. Zewerken alleen bij

aangezet contact. Zie ook het hoofdstuk

"cABlNE".

LICHTSCHAKELAAR
De lichtschakelaar heeft drie standen:

Bovenste

stand: verlichting

Middelste

stand: parkeerverlichting,
contour- en breedte-

Onderste

stand: koplamper,

uitgeschakeld

verlichting

parkeer-

verlichting, contourbreedteverlichting.

en

A

D. Richtinglampen, rechts

COM BI.SCHAKELAAR, LIN KS
Di m

I

E. Richtinglampen, links

icht/grootl icht/l ichtsig naal

A. Dimlicht

alleen als

A 613

612

de

lichtschakelaar
in de onderste
stand staat

Klaxon
De kla<on treedt in werking als de knop F
tegen de veerdruk in wordt ingedrukt.

COM BI.SCHAKELAAR, RECHTS

Ruitewissers

Stand
Stand
Stand
Stand

O : wissersuitgeschakeld

| : lagewissersnelheid
Il : hoge wissersnelheid
J : intervalstand

B. Grootlicht

Voor het uitschakelen van het intervalwis-

C. Lichtsignaal

sen moet de combi-schakelaar nogmaals in
stand J worden gedrukt.
De ruitewissers werken alleen bij aangezet
contact.
Ruitesproeiers

Richtinglampen
Voor een kortstondig in werking treden van
de richtinglampen moet de schakelaar iets
tegen de veerdruk in worden vastgehouden.
De richtinglampen werken alleen bij aangezet contact.

Als de knop G wordt ingedrukt, treden de
ruitesproeiers in werking. De ruitesproeiers
werken alleen bij aangezet contact.
13

CONTROLELAM P G ROOTLICHT

SC HAKEI-AA R WAA RSC H UWI N GS.

KNIPPERINSTALLATIE

Deze lamp gaat branden als het grootlicht
wordt ingeschakeld of als een lichtsignaal

wordt gegeven.

s deze schakelaar wordt ingedrukt, treden
de richtinglampen tegelijkertijd in werking.
De waarschuwingsknipperinstallatie wordt

CONTROLELAM PEN RICHTING LAMPEN

uitgeschakeld door de schakelaar nogmaals

a.

in te drukken. De controlelamp in de schakelaar geeft aan dat de waarschuwingsknipperinstallatie in werking is gesteld.

Motoruagen
Deze lamp knippert samen met de richtinglampen op de wagen.

Af

A 016

b. Volgwagen
Deze lamp treedt in werking, als de rich-

tinglampen ztjn ingeschakeld als met
een aanhangwagen of oplegger wordt
gereden.

SCHAKELAAR

M ISTACHTERLAM PEN

Met behulp van deze schakelaar worden de
mistachterlampen ingeschakeld. De controlelamp in de schakelaar gaat hierbij bran-

TACHOG RAAF (voor twee bestuurders)

Aanbrengen van de tachograafschijven
Open de tachograat bij stilstaande
- wagen
met behulp van de sleutel.
Kantel de tussenplaat A omhoog.
Breng de tachograafschijf voor de bijrijder met de groene zijde naar boven gekeerd aan.
Kantel de tussenplaat A naar beneden en

den.

druk hem goed in het slot.

Breng

de

tachograafschijf voor de
de groene zijde naar

bestuurder met

boven aan op de tussenplaat.

14

Sluit de tachograat en verwijder de sleutel.

K
J
K
L
M

Attentie!
Bij dit type tachograaÍ moeten altijd twee
schijven zijn ingelegd, ook wanneer het
voertuig door slechts één bestuurder wordt
bemand. De controlelamp B gaat branden
als geen of slechts één tachograafschijf is
aangebracht. Bestuurder en bijrijder heb-

ben elk hun eigen tachograaf schijf . Bij

bestuurderswisselingen moet de schijf van
degene die het stuur overneemt boven op

de tussenplaat worden gelegd. Degene,
waarvan de tachograafschijf bovenop de
tussenplaat ligt, bedient de tijdgroepenschakelaar 1. De persoon waarvan de tacho-

graafschijf onder de tussenplaat liEt, bedient de tijdgroepenschakelaar 2.

Invullen van het middenveld aan de vooizai-

Bedienen van de tijdgroepenschrijver
De tijdgroepenschrijver wordt bediend
d.m.v. de tijdgroepenschakelaars 1 en 2.

de van de schijf.

o

Rijtijd

Vóór het aanbrengen van de schiif:
Ú Naam van bestuurder/biirijder

Z

Wachttijd

X

Al le overi ge werkzaam heden

Dagelijkse rusttijd

Voozijde van de tachograafschijf

J:
K:
L:
M:

Snelheidsregistratie
Tijdschalen
Tijdgroepenregistratie
Afstandsregistratie

o--+

Plaats van aanvang van de werktijd

No
r-+

Datum begin werktijd
(bovenste regel)
Kenteken van het voertuig
Kilometerstand bij begin van de

1e

werktijd
cAB.: Aankruisen indien een slaapcabine

t

aanwezig is
Toelaatbaar totaalgewicht
van het voertuig

15

Invullen van het middelste gedeelte aan de
achtezijde van de schijf
Op dit gedeelte kunnen maximaal drie voertuigwisselingen worden ingevuld:
C Tijdstip van wisselen van het

r're
t-+
r+knr

voertuig
Kenteken van het nieuwe voertuig
Begin kilometerstand
Einde kilometerstand
Totaal aantal gereden kilometers

E
trt

Invullen van de buitenrand van de achteziide van de schijf
Dit schrijfveld kan zonodig worden gebruikt
Na het venrijderen van de schijf:
o.- Plaats van de beéindiging van de

1e
r+km

16

werktijd
Datum einde werktijd
(onderste regel)
Kilometerstand bij einde werktijd
Totaal aantal gereden kilometers

voor het met de hand invullen van de tijdgroepen. Dit kan nodig ziin als de bestuurder/bijrijder niet in de directe omgeving van
het voertuig werkt ofwel bij een eventueel
uitvallen van de tijdgroepenregistratie. In
deze gevallen moet altijd achter het betreffende teken een lijn worden getrokken.

A 138

Uunrtrerk op tijd zetten

Zet het uunruerk met het stelwiel C op tijd.
Let hierbij op het tijdverschil tussen bijvoorbeeld 6.00 uur en 18.00 uur.
De juiste tijd op de tijdschaal K van de ta-

chograafschijf bevindt zich bij punt D van
het huis.

Controlelampen en -openingen
De controlelamp F brandt als een bepaalde

SC

snelheid wordt overschreden. Deze snelheid kan met stelschroef G worden inge-

De hoeveelheid lucht, die in het voertuig
wordt toegelaten, kan met behulp van de kachelventilator worden vergroot. De kachelventilator heeft twee snelheden en wordt
met behulp van de schakelaar in werking gesteld

steld.

De controlelamp B brandt als er geen of
maar één tachograafschijf is aangebracht.
De opening H maakt het mogelijk te controleren of het uurwerk loopt.

HAKELAAR KAC H ELVENTI LATO

SCHAKELAAR SPI EG ELVERWARM

VERSTETBARE STU U RKOLOM

R

I

N

De stand van de stuurkolom is verstelbaar.
Voor het verstellen moet de draaiknop aan
de zijkant van de stuurkolom worden losgedraaid. De stuurkolom wordt weer vergrendeld door de draaiknop vast te draaien.

G

De buitenspiegels, met uitzondering van de

trottoirspiegel, kunnen worden

vennrarmd

door deze schakelaar in te drukken. De controlelamp in de schakelaar Eaat hierbij branden.
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CABINE
HET KANTELEN VAN DE CABINE

Algemeen
Het kantelen van de cabine geschiedt mechanisch.
Naar voren kantelen

Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de
cabine.
Let erop dat zich geen losse voorwerpen
in de cabine bevinden.
Zet het versnellingshandel in "neutraal".
-Draai
met de sleutel uit het boordgereedschap de nok rechts naast de bijrijdersstoel
linksom. Sluit de portieren. Maak hierna de
cabinevergrendeling vrij door de knop aan

-

de rechtezijde achterop de cabine uit de
trekken. Druk de cabine vervolgens met de

handgreep onder

het spatscherm

naar

voren. Druk de cabine zover naar voren tot
de vergrendeling van de cabinesteun volledig in de aangrijping is.
Opmerking: Druk tijdens het naar voren kantelen van de cabine gelijktijdig tegen de cabinesteun zodat de vergrendeling van de cabinesteun direct kan worden gecontroleerd.
Terugkantelen van de cabine
Ondersteun de cabine tijdens het ontgrendelen van de cabinesteun en tijdens het te18

rugkantelen. Zorgervoordat de cabine goed
in de vergrendeling terugvalt.

aan te bevelen om bij het weer terugkante-

Opmerking: Om veiligheidsredenen is het

gaan staan.

len van de cabine altijd naast de cabine te

:ff-

[.
PORTIEREN

Ventilatieruit
openen

:

druk de rode knop in en
draai het handel A naar

voren.
Portierruit openen : draai aan de ruitslinger

van buitenaf worden geopend en afgesloten. Als de vergrendelingsknop D bij geopend portier omlaag wordt gedrukt, wordt
het portierslot bij het dichtdoen van het portier weer ontgrendeld.
B

ESTU

U

RDERSSTOEL (standaardstoel)

Stoel in lengterichting verstellen

:handgreep C omhoogvergrendelingsknop

len-

Trek de beugel A omhoog en zet de stoel in

knop D op de balg in te drukken kan de lucht
weer worden afgevoerd.

de gewenste stand.

trekken.
:

zich een rubber balg waarmee de

densteun kan worden opgepompt. Door de

Openen van het

Portier van binnenuit afsluiten

Lendensteun verstellen

Aan de rechtezijde van de stoel bevindt

B.

portier

Rugleuning verstellen
Druk de hefboom C omhoog en plaats de
rugleuning in de gewenste stand.

D

omlaagzetten.

Hoogte-afstelling
Trek de beugel B omhoog en zet de stoel op

de gewenste hoogte.
De beide portieren kunnen m.b.v. de sleutel
19

BIJRIJDERSBANK OPBERG. EN
'
AFLEGRUIMTE

Opberg- elt aflegruimte
De rugleuning van de linker zitplaats kan na

te zijn ontgrendeld naar voren worden
Tweezitsbank

Onder de tweezits bijrijdersbank bevindt
zich een opbergruimte waarin tevens het
boordgereedschap is aangebracht. De ontgrendeling van de zitting zit linksvoor naast
de zitting op de middenconsole.

ge-

kanteld. De ontgrendelknop zit boven in het
'midden aan de achtezijde van de leuning.
De achtezijde van de rugleuning kan dienst
doen als aflegruimte. Tevens is dan het opbergvak achter de . rugleuning bereikbaar.
Deze bak is met klitteband tegen de achterwand bevestigd.

BESTU

U

RDERSSTOEL (luchtgeveerd)

Stoel in lengterichting verstellen
Trek de handgreep 1 omhoog en zet de stoel
in de gewenste stand.

Voozijde van de zitting verstellen
Trek de handgreep 2 omhoog en stel de
vooaijde van de zitting af op de gewenste
hoogte.

Achtezijde van de zitting verstellen
Trek de handgreep 3 omhoog en stel de
hoogte van de zitting aan de achteaijde op
de gewenste stand af.
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aI

j

I

i

Rugleuning verstellen
Trek de handgreep 4 omhoog en plaats de
rugleuning in de gewenste stand.

Verticale vering

Hoofdsteun verstellen
De hoogte van de hoofdsteun kan naar wens
worden ingesteld doorde geleidestangen in
of uit de rugleuning te schuiven.

boom in de stand B wordt de luchtvering

Met de hefboom 5 in stand A wordt d.m.v.
lucht de vering automatisch aangepast aan
de verticale druk op de zitting. Met de hefbuiten werking gesteld.

Demping van horizontaal gerichte
schokken.
Met de hefboom 6 in de stand A worden de

horizontale bewegingen van de stoel gedempt. Door de hefboom in de stand B te
zetten wordt deze demping opgeheven.

Attentie!
Als geen gewicht op de zitting rust, zakt
deze vanzelf in de laagste stand (behalve als

de hefboom 5 verticaal staat, stand B).
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lucht. Door het handel in elke willekeurige
tussenstand te plaatsen kan de temperatuur
worden geregeld.

De verwarming werkt alleen wanneer de
luchttoevoer is geopend.

Attentie: Laat de aanjager ongeveer een
halve minuut met de hoogste snelheid
draaien, terwijl alle lucht naar de interieurruimte wordt gevoerd. Richt hierna pas de
luchtstroom op de voorruit. Dit voorkomt
dat de voorruit door de condensatie van de
vochtige lucht op het koude glas beslaat.

l

i

DASHBOARDKAST

VERWARMINGruENTILATIE

Voor de bijrijdersbank is in het dashboard

Bedieningsorganen
De luchttoevoerregeling geschiedt met handel 3.
In de hoogste stand wordt alle lucht naar de
voorruit gevoerd.
In de middenstand wordt alle lucht naar het
interieur gevoerd.
In de onderste stand is de luchttoevoer afgesloten.

een opbergvak aangebracht.

De temperatuurregeling geschiedt met han-

del 2.
In de hoogste stand wordt maximaal warme
lucht toegevoegd, in de laagste stand koude
22

Aanjager
Met de aanjager wordt de hoeveelheid toegevoerde lucht vergroot. De aanjager heeft
twee snelheden en wordt met behulp van de
schakelaar 1 in werking gesteld.

SPIEGELS

SPIEGELVERWARMING

INTERIEURVERLICHTING

De stand van de spiegels kan op de gebrui-

De verwarming van de buitenspiegels ingeschakeld m.b.v. de schakelaar op het dashboard. Bij ingeschakelde spiegelverwarming gaat de controlelamp in de schakelaar

Bestuurderszijde
Stand A: Verlichting brandt continu.
Stand B: Verlichting uitgeschakeld.
Stand C: Verlichting brandt alleen als
één van de portieren wordt geopend.
Aan bijrijderszijde is de functie van de schakelaar van de interieurverlichting omge-

kelijke wijze worden ingesteld. De spiegelhouder kan tegen de cabine worden geklapt.
De spiegelhouder neemt bij het terugklappen vanzelf de oorspronkelijke stand weer
in.

branden.

keerd.

De interieurverlichting werkt onafhankelijk
van de stand van de contactsleutel.
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ll

SIGARE.A/ANSTEKER,
LOOPLAMPAANSLUITING

Voor de bestuurder en bijrijder
Druk de aansteker in. Zodra de aansteker
voldoende is opgewarmd, springt hij vanzelt terug.
Neem de aansteker uit de houder.
Als de verlichting van de wagen is ingeschakeld is ook de sigare-aansteker verlicht.
De houde.r van de sigare-aansteker doet te-

vens dienst als aansluiting voor de stekker

van een looplamp. Zie ook het hoofdstuk
" Reparat
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ies ondenrueg".

ZONNEKLEPPEN

ASBAKKEN

is in

de

armsteun van de portieren een asbak aangebracht.

Voor zowel de bestuurder als de bijrijder is
een grote zonneklep aangebracht, die naar
beneden kan worden gedraaid om verblinding door zonnestraling te voorkomen.

RIJDEN
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Stand C: Contact aan
Alle stroomgebruikers kunnen worden ingeschakeld.

motor niet wil starten, moet de sleutel na

30 seconden worden

losgelaten en

moet, na ongeveer 2 minuten, opnieuw
worden gestart.

Stand D: Starten

Na het loslaten van de sleutel, komt deze

Als de motor draait, mag het toerental niet

vanzelf terug in de stand B.

worden opgevoerd, voordat de oliedrukcontrolelamp is gedoofd.

Attentie!
Zet tijdens het rijden de sleutel NOOIT in
stand A, omdat dan de stuurinrichting wordt
geblokkeerd.
STARTPROCEDURE
STUURSLOT'CONTACT.'
STARTSCHAKELAAR

Stand A: Ruststand
De sleutel kan worden venruijderd.
Na het uitnemen van de sleutel is het stuurwiel vergrendeld.
Stand B: Accessoirestand
Stuunuiel ontgrendeld. De sleutel kan niet
worden venruijderd.

Accessoires, zoals bijvoorbeeld een radio,
kunnen worden ingeschakeld.
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Stel de parkeerrem in werking.

A. Zet het contact aan.
Controleer of de oliedrukcontrolelaffip,
. de laadstroom-controlelamp en de controlelamp van de parkeerrem, de luchtdruk en het hydraulisch remsysteem
branden.

of de brandstofmeter, de
koelvloeistoftemperatuurmeter en de

Controleer
I

uchtd

ru

kmeters werken.

B. Druk het koppelingspedaal in en zet de
versnellingshandel in "neutraal".

C. Druk het gaspedaal volledig in en draai
de contactsleutel in de stand D. Als de

SCHAKELEN T5-250 en T5-290
VERSNELLINGSBAK

BESTURING

Het versnellingshandel heeft zes standen:

De stuurinrichting is hydraulisch bekrachtigd. Draai het stuunruiel niet verder als de

Vijf vooruitversnellingen en één achteruit-

wielen tegen een obstakel staan of de volle-

versnelling

(R).

De versnellingsbakken zijn gesynchroniseerd, maak dus geen gebruik van de dubbele ontkoppel i ngsmethode.
Voor het inschakelen van de eerste- of de
achteruit-versnelling moet het versnellings-

dige uitslag hebben. De kans is

anders

groot dat de hydraulische pomp wordt beschadigd.
Het voertuig kan ook zonder stuurbekrachtiging worden bestuurd, maar dit vereist dan
wel een grote krachtsinspanning.

handel tegen de veerdruk in gedrukt worden.
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REMMEN

volgens naar voren bewegen.

Bedrijfsrem en parkeenem/noodrem

STOPPEN

De bedrijfsrem wordt in werking gesteld
met het rempedaal. Mocht de bedrijfsrem
door te weinig luchtdruk niet werken, dan
kan de parkeerrem als noodrem worden gebruikt. Door de parkeerremhefboom geleidelijk naar achteren te bewegen, wordt de
wagen ge.leidelijk afgeremd. In de achterste
stand zijn de achtenruielen van het voertuig

Motor afzetten
Breng het voertuig tot stilstand . Zet de versnelIingshandel in "neutraal".
De motor wordt atgezet door de contactsleutel terug te draaien.

Attentie!
Als het voertuig op een helling wordt geparkeerd, moeten bovendien één of meer van
de hierna genoemde voozorgsmaatregelen
worden getroffen:
Leg wielblokken voor of achter de wielen.

-

Schakel de eerste
snelling in.

of de achteruit

ver-

Parkeren

Draai de voorwielen zodanig, dat mocht
de wagen toch in beweging komen, hij

geblokkeerd. In deze stand brandt de controlelamp op het instrumentenpaneel.
Voor het vrijzetten van de parkeerrem de

Stel de parkeerrem met behulp van de par-

niet de rijbaan op zal rijden.

ring naar boven schuiven, de parkeerrem-

tactsleutel. Sluit de cabine af.

hefboom iets naar achteren trekken en ver28

keerhefboom in werking.

Zet het contact uit en venruijder de con-

ONDERHOUD
tl

I

ALGEMEEN

Het voertuig moet overeenkomstig de voor-

schriften in het DAF onderhoudsboek worden onderhouden.
Na de eerste 2000-3000 km moet een speciale 2500 km onderhoudsbeurt worden uitgevoerd. Het onderhoudssysteem kent daarna
verschillende beurten en onderhoudsintervaf len welke zijn afgestemd op het aantal te
rijden kilometers per jaar.
In dit hoofdstuk worden een aantal algemene onderhoudswerkzaamheden nader toegelicht. Voor meer gedetailleerde informatie
omtrent de onderhoudswerkzaamheden en
de onderhoudstermijnen moet het DAF onderhoudsboek of de DAF dealer worden ge-

raadpleegd.

il

fl
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ON DERH OU

DSWERKZMM

H

EDEN

VOOR EN NA HET WINTERSEIZOEN
VOOR HET WINTERSEIZOEN

Koelsysteem
Controleer het antivriesgehalte van de koelvloeistof .
Vul het koelsysteem met antivries, wanneer
nog geen antivries is toegevoegd. Gebruik

antivries op ethyleen-glycol basis. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor de mengverhouding.
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Koelvloeistof veruersen
Zet de regelhandel voor de temperatuur
- van
de venryarming geheel omhoog. Verwijder de vuldop A van het koelsysteem.
het koelsysteem af via de radiateur
- Tap
(aftapplug B).
Vul het koelsysteem met een mengsel
- van
water en antivries.

Breng de vuldop A weer aan.
Laat de motor enkele minuten draaien en

controleer het koelvloeistofpeil. Vul zonodig koelvloeistof bij.
Het koelsysteem dient eenmaal in de twee
jaar te worden doorgespoeld.

Brandstof
Gedurende de winterperiode worden veelal
door de brandstofleveranciers toevoegingen gebruikt om paraffine-neerslag, welke
verstoppingen veroozaakt, te voorkomen.
Bij extreem lage temperaturen, of indien
geen zogenaamde wi nterbrandstof beschikbaar is, mag indien wettelijk toegestaan,
ma(. 25% petroleum (kerosine) worden toegevoegd.

Mocht dit echter wettelijk niet ziin toegestaan, dan kan m€x. 25% twee-tact benzine (bestaande uit een mengsel van normaal
benzine en motorolie) worden toegevoegd.
Vorstbeveiliger
Reinig de vorstbeveiliger en vul het reservoir
via de vulopening met spiritus.

Ru

itesproeieneservoi r

-

Voeg aan het water ruitesproeier antivries toe (DAF-nr. 610763).

Ter voorkoming van ijsvorming mag -indien
wettelijk toegestaan- ma(. 0,5o/o brandspi ri-

tus worden toegevoegd.
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NA HET WINTERSEIZOEN

DAGELIJKS ONDERHOUD

Koelsysteem
Het antivriesmengsel kan in de zomermaanden in het koelsysteem blijven. In gebieden
waar de temperatuur nooit beneden de 0"C
komt dient aan het koelwater een corrosiewerend middel te worden toegevoegd.

Grille openen

Vorstbeveiliger
Vul het reservoir met een kwart liter spiritus.
Ru

itesproeierreservoi r

Het is aan te bevelen om aan het water in
het ruitesproeierreservoir een reinigingsvloeistof toe te voegen (DAF-nr. 610764).
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De grille kan worden geopend door de
snelsluiters een kwartslag rechtsom te
draaien waarna de grille omhoog kan worden getild. De grille kan met een steun worden vastgezet.

Koelvloeistof pei I controleren
het regelhandel van de venruarming
- Zet
geheel omhoog en verwijder de vuldop
A.
Laat de motor enige tijd draaien.

-

Zet de motor af en controleer het koelvloeistof peil.
De vloeistof moet tot het merkteken op
de expansietank reiken.

Motorol iepei I controleren
Trek de oliepeilstaaf A uit de houder.

-

Reinig de peilstaaf met een niet-pluizende doek.

Breng de oliepeilstaaf weer aan in de
houder en wacht enkele seconden.

-

Venryijder de peilstaaf opnieuw en lees

het oliepeil af. Het oliepeil moet zich al-

Brandstoffijnfilter
Controleer of waterafscheider water of

-

vuil bevat en tap dit af door de gekartelde
moer aan de ondezijde van het brandstoff ijnf ilter los te draaien.

Luchtdruk remsysteem
het water uit de luchtketels af door
- Tap
aan de ring te trekken.
De middelste luchtketel heeft een automatische afblaasklep.
in de winter het vloeistofpeil
- Controleer
in de vorstbeveiliger; vul het reservotr zonodig rnet spiritus.

tijd tussen de beide markeringen bevinden.

-

Vul zonodig olie bij via de vulopening B.
Gebruik altijd olie van hetzelfde merk en
dezelfde soort. Vul niet te veel olie bij!
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Banden en velgen

-

Venruijder vastzittende voorwerpen uit
het bandprofiel en tussen de banden (bij
dubbele montage).
Controleerde banden op slijtage, ingereden voorwerpen en andere beschadigingen.

-

Controleer de bevestiging van de wielen.

Verlichting en instrumenten

-

Gontroleer de werking van de verlichting,
richtinglichten, remlichten evenals de instrumenten.
Controleer de werking van claxon, ruitewissers en -sproeiers.

Bestuurdersstoel en spiegels
de stoel en de spiegels in de juiste
- Zet
stand.

WEKELIJKS ONDERHOUD
Hyd raul ische stuu rbekrachtigi ng
Controleer bij atzette motor of de vloeistof
tot ongeveer 2 cm boven de bovenste markering op de peilstaaf A reikt. Vul zonodig

vloeistof bij. Start de motor. Bij stationair
draaiende motor moet de vloeistof tot aan
de bovenste markering op de peilstaaf rei-

ken. Draai bij een stilstaande wagen en
draaiende motor niet aan het stuurwiel. Ten
gevolge van de hoge drukken zou de stuurinrichting kunnen worden beschadigd.
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Vloeistofpeil in remvloeistofreservoir

coJr-

troleren
Controleer het vloeistofniveau en vul het reservoir zonodig bij.
Als frequent bijvullen noodzakelijk is moet

het hydraulisch remsysteem onmiddellijk
op lekkage worden gecontroleerd.

R u i tes proe i e rrese rvoi r
Controleer het vloeistofniveau en vul het reservoir zonodig bij.

PERIODIEK ONDERHOUD

-

Motorolie verversen en oliefilte(s)
vervang-en

In de zomer:

Voeg aan het water reinigingsvloeistof toe
(DAF-nr. 610764).

-

Zet de wagen op een vlakke vloer.
Tap het oliecarter af via aftapplug A. Het
aftappen van de motorolie moet bij voor-

keur geschieden als de motor op
In de winter:

be-

-

Vervang het oliefilter C door een nieuw
exemplaar. Gebruikte filters mogen niet
worden gereinigd en opnieuw gebruikt!
Vu I de motor via de vu I pij p lin ksachter de
cabine met de voorgeschreven olie.
Laat de motor korte tijd draaien.
Controleer of het olief ilter goed afdicht.

drijfstemperatuur is.

Voeg aan het water een speciale ruitesproeier antivries toe (DAF-nr. 610763).
Banden

-

Controleer

de bandenspanning en

de

prof ieldiepte.

35

-

Controleer het motoroliepeil (A) en vul
zonodig olie bij (B).

Luchtfilter

Het

luchtf

ilter is aan de achteaijde

tegen de motor gemonteerd.

-

Venruijder het luchtfilterhuis door de zes

klembeugels los te halen en de luchtfiltersteun op het vliegwielhuis los te
maken.

-

Venruijder het luchtfilterelement.

Reinig de binnenzijde van het luchtfilterhuis.

Reinig het luchtfilterelement door het
vanuit de binnenzijde met perslucht door
te blazen (rna<. 2 barl. Het luchtf ilterelement kan ook vooaichtig tegen een band
worden uitgeklopt.
Nadat het luchtfilterelement m€x. tweemaal is gereinigd, echter minstens eenmaal per jaar, moet het door een nieuw
f i lterelement worden vervangen.

Het luchtfilterelement moet altijd worden vervangen als het element beschadigd is.
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Klepspeling controleren
Klepspeling bij koude motor:
Inlaatkleppen
Uitlaatkleppen

:0,25 mm
:0,50 mm

randstof

ij n f i lter

veruangen

Draai de aftapplug onderin de bezinkselplug

Aandrijfriem

B

Gonditie controleren. De afstelling vindt

Vul het brandstoffijnfilter voor montage ge-

los en laat het water/bezinksel weglopen.

automatisch plaats.
Aandrijf riem vervangen - zte Hoofdstuk
''REPARATI ES ON DERWEG''.

heel met schone dieselbrandstof . Het is dan
niet nodig het brandstofsysteem te ontluchten.

Reinig de aftapplug en breng hem na het aftappen weer aan.

f

Waterafscheider van brandstofsysteem

Controleer of de waterafscheider water of
vuil bevat en tap dit zonodig als volgt af.

Reinig vervolgens de waterafscheider als
volgt.
Verwijder de centrale bout bovenop het deksel en verwijder de buiten- en de binnenkolf .
Reinig alle onderdelen in dieselolie en maak
ze zorgvuldig schoon.
Bij het monteren van het geheel moet erop
worden gelet dat de afdichtringen in goede
staat verkeren. Vervang ze zonodig. Vul de
waterafscheider voor montage geheel met
schone dieselbrandstof . Het is dan niet
nodig het brandstofsysteem te ontluchten.
37

Filter hydraulische stuurbekrachtiging

i

lli

ll
l

vervangen
Draai de dop van het reservoir los. Draai de
vleugelmoer een kwartslag (linksom) los en

Accu's
het peil van de vloeistof; dit
- Controleer
moet tot ca. 5 mm boven de accuplaten
reiken. Vul de accu's met gedestilleerd

trek het filter langzaam en vooaichtig uit
het reservoir. Let er bij het aanbrengen van
het nieuwe filter op dat het goed op zijn
plaats zit en zet de vleugelmoer een kwartslag vast.

-

water bij.
Controleer of de accupolen en de accuklemmen goed schoon zijn en ingevet
zijn Reinig zonodig ook de bovenzijde
van de accu. Smeer de accupolen zonodig in met zuurvrije vaseline.

Versnellingsbak T5-250 en 290
Oliepeil controleren
Zet de wagen op een horizontale vloer.
- Wacht
enkele minuten, zodat de olie kan
- teruglopen.
Het olieniveau moet tot aan de rand van
de vul/niveau-opening A staan.
Olie verversen
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De olie moet in bedrijfswarme toestand
worden ververst.
Verwijder de aftapplug B.
Vul de versnellingsbak via de vul/niveauopening A.
Controleer het oliepeil.

Type 512 en 715
Differentieel
Oliepeil controleren
Zet de wagen op een horizontale vloer.
- Wacht
enkele minuten, zodat de olie kan
- terugstromen.
Het oliepeil moet tot aan de rand van de
vul/niveau-opening B reiken.
Olie verversen

Vloeistofpeil in koppelingsreservoir
controleren
Het koppelingsreservoir bevindt zich achter
de grille en moet tot aan de merkstreep gevuld zijn.

Remvloeistof verversen
De remvloeistof moet afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden jaarlijks of elke 2 jaar
worden ververst. Raadpleeg uw dealer.
Remmen afstellen
Het voertuig heeft schijf remmen op de voorwielen en trommelremmen op de achtenarielen. Het remsysteem is vooaien van een
automat isch afstel mechan isme.

in bedrijfswarme
toestand via de aftapplug A af.

-

Tap het differentieel

-

Vul het differentieel via de vul/niveauopening B.

-

Controleer het oliepeil.
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A 654

Schijfremmen
Controleer de dikte van de remvoering. De
minimale dikte is bereikt als de grondplaat
van het remblok via de inspectiegleuven
zichtbaar wordt. AIs één van de remblokken
de minimumdikte,2 mm, heeft bereikt, moeten alle remblokken gelijktijdig worden vervangen.
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Dikte van de remvoeringen controleren
De dikte van de remvoeringen wordt gecon-

troleerd via de openingen in de remankerplaat.

-

Zet het voertuig op de parkeerrem.
Meet de dikte van de remvoering via de
opening in de remankerplaat. De dikte
mag niet minder dan 7 mm bedragen.

Water uit remsysteem afblazen
Het water uit de luchtketels wordt afgetapt door aan de ringen te trekken.

_r

AIle leidingen, pijpen en slangen
controleren
AIle van buiten bereikbare bouten en
moeren natrekken
Het is van belang wielmoeren en bouten en
moeren van de aandrijfassen ríiet te vergeten. De veerstroppen moeten bij belaste
wagen worden nagetrokken.
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REPARATIES ONDERWEG

rll

RAN DSTO FSYSTEEM ONTLUCHTEN

LOOPLAMPAANSLUITING

B

De houder van de sigare-aansteker, in de cabine op de middenconsole nabij de parkeerremhefboom, doet teyens dienst als loop-

Het brandstofsysteem wordt automatisch
ontlucht, ook als het brandstoffijnfilter volgens de instructies wordt veruangen.
Het brandstofsysteem moet met de hand
worden ontlucht als:

lampaansluiting.

brandstoftank is leeggereden
- de
het
brandstoffijnfilter en de wateraf- scheider
voor montage niet volledig zijn

-
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gevuld met schone dieselbrandstof
de brandstofpomp is vervangen
de hoge drukleidingen zijn vervangen.

Voor het met de hand ontluchten is de
brandstofopvoerpomp van een handel voor-

worden vastgezet door het handel omhoog
te drukken.

zien.

Voor het ontluchten van het lage drukgedeelte van het brandstofsysteem (tot de
brandstofpomp) bevindt zich een ontluchtschroef op de houder van het brandstoff ijnfilter.
De brandstofpomp zelf heeft twee ontluchtschroeven. De hoge drukleidingen kunnen
worden ontlucht door de wartels van de leidingen bij de inspuitstukken te lossen.
Beweeg het handel van de opvoerpom p zolang op en neer totdat uitsluitend brandstof
(zonder luchtbel len) wegstroomt.
Het pomphandel kan in de bovenste stand

Waarschuwing:
Dieselbrandstof is uiterst brandbaar en mag
niet worden blootgesteld aan open vuur of
andere hittebronnen zoals bijvoorbeeld een
hete motor. Vang de weglekkende
brandstof in een daarvoor geschikte bak op.

AAN DRIJ FRIEM VERVANGEN
Kantel de cabine en werk aan de linkezijde van de motor.

Plaats de dopsleutel met een yz inch
vierkant in het gat van de spanrol. Let
hierbij op de juiste stand (zie foto).

-

Trek de spanrol met de dopsleutel tegen

de veerdruk in waarna de aandrijfriem
van de poelies kan worden verwijderd.

De aandrijfriem kan worden venruijderd
door hem tussen de luchtgeleidering en
de ventilateurbladen door te trekken.

Bij montage van de aandrijfriem moet de
spanrol geheel tegen de veerdruk in worden
gehouden als de riem over de poelies wordt
gelegd.

HET VRIJZETTEN VAN DE PARKEERREM

a.

-

Pneumatisch
Leg blokken voor en achter de wielen.
Zet de parkeerremhefboom naar voren.

-

Via de noodvulaansluiting op de luchtketel kan de parkeerrem m.b.v. de banden-

b.

lslang worden vrijgezet.
Hiervoor kan eventueel gebruik worden
gemaakt van lucht uit één van de ban-

-

vu

den.

Let erop dat de druk in het luchtdruksysteem van de wagen niet hoger wordt
dan 8,1 bar.

Mechanisch
Leg blokken voor en achter de wielen.
Verwijder de borgveer van de stofhoes
van de drukstang van de veerremcilinder
bij de balans van de parkeerremkabels.
Draai de borgmoer 1 op de drukstang los
en merk de stand van de zeskantige bus.
Draai de bus 2 rechtsom (richting veerremcilinder) totdat de parkeerrem vrijkomt.

Stel de parkeerrem zo snel mogelijk weer in
werking door de zeskantige bus weer in de

oorspronkelijke stand te zetten en met de
borgmoer te blokkeren. Zet tenslotte de
stofhoes weer vast.
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WIELEN

Bediening bandenlier met pal
of de draadspindel met de pal
- AGontroleer
is geblokkeerd.
de moeren van het reservewiel los.
- Draai
Laat het reservewiel zakken.

-

Zelfremmende bandenlier
Draai de moeren van het reservewiel los.
Laat het reservewiel zakken.

Schijfwiel vervangen
Blokkeer het voertuig tegen wegrollen.
Draai de wielmoeren een halve slag los.
De wielmoeren aan de rechtezijde hebben rechtse schroefdraad en kunnen
worden geidentificeerd aan de 'R'die op
het zeskant is ingeslagen; draai de moeren linksom los.

Attentie
Let op, de bandenlier is niet zelfremmend.
Opmerking: Monteer het wiel altijd met het
ventiel naar buiten gericht aan de reservewielsteun.

De wielmoeren aan de linkezijde hebben
linkse schroefdraad en kunnen worden
geidentificeerd aan de 'L' die in het zeskant is ingeslagen; draai deze moeren

rechtsom los.
Reinig de wielmoeren en breng een druppel olie aan op de schroefdraad.

Plaats de krik onder de as, zo dicht mogelijk bij het te vervangen wiel.

BAND OPPOMPEN

Reinig voor het monteren de pasrand van
de wielnaaf en de binnenrand van het reservewiel zorgvuldig en venruijder eventu-

:

ele bramen en lakresten. Smeer de pasrand licht in met vet.

Reinig de wielbouten en smeer de
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schroefdraad met olie.
Breng tussen de drukring en de wielmoer
een druppel olie aan.
Breng het wiel aan en zet de wielmoeren
met het voorgeschreven aanhaalkoppel
(zte technische gegevens) gelijkmatig en
kruiselings vast.
Trek de wielmoeren na 100 km na.

SLEEPHAAK

Venruijder de dop van de bandenvulaan-

Draai de koppelpen een kwartslag naar

sluiting.
Sluit de bandenvulslang aan"

voren en trek de pen omhooE.

Pomp de banden op. De motor moet hier-

bij draaien en de

voorraaddruk moet

ma<imaal zijn.

Opmerking
Via de bandenvulaansluiting kan het gehele

luchtdruksysteem van buitenaf met lucht
worden gevuld. Let er daarbij op dat de druk
in het systeem niet hoger oploopt dan 8,1
bar.

AANSLEPEN

Als het voertuig moet worden gesleept om
de motor te starten, moet de contactsleutel
rechtsom in de stand C van het start/contactslot worden gedrdaid. (Zte het hoofd-

Bij schade aan het differentieel:
het voertuig aan de achtezijde op
- Takel
en vergrendel het stuurwiel.
Ook kan aan beide zijden de steekas worden verwijderd.

Stuk "BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN".)
SLEPEN

Plaats de sleutel van de stuurslot/contact/startschakelaar in de stand waarin
het stuunruiel is ontgrendeld (behalve als
het voertuig in de takel hangt, zie ook
hierna).

-

Gebruik voor het slepen altijd een
sleepstang. Slechts in noodgevallen
mag hiervan worden afgeweken; houd de

rijsnelheid

in een

dergelijk geval op

ma<imaal 40 km/h.

-

Om schade aan de versnellingsbak te
voorkomen, moet de aandrijfas bij het

-

Zet de parkeerrem vrij als de druk in de

d

ifferentieel worden losgemaakt.

luchtketels onvoldoende is (zie de betreffende rubriek).
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GLOEILAMPEN VERVANGEN

Koplampen
Draai de beschermkap linksom los.
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-

Trek de stekker los.
Haak de klembeugel van de lamp los en
vervang de gloeilamp.
Ook het stadslichtlampje kan nu uit de
ref

lector worden getrokken.

N.B. Let er bij het aanbrengen van een
nieuwe koplampgloeilamp op, dat de nokken van de lamphouder in de uitsparingen
van de ref lector vallen.
Raak bij halogeenlampen het glas nooit met
de blote vingers aan.
Na het vervangen van de gloeilamp moet de
koplampafstelling worden gecontroleerd.

Richtinglampen

-

Interieurverlichting

Verwijder het glas van de richtinglamp
naast de koplamp, waarna de gloeilamp

Wip de interieurverlichting vooaichtig uit

kan worden vervangen.

vervang-en.

de houder waarna de buislamp kan worden

Tachograal
Lamphouder E kwartslag draaien, uitnemen
en lampje vervangen.

Bij de zijrichtinglamp (bij de instaptreden) moet de lamphouder A van achteren
uit de lamp worden getrokken.
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KOPLAMPEN AFSTELLEN

ZEKERINGEN

ZEKERINGHOUDER, LINKS

De twee afstelschroeven van de koplamp
zijn onder de wagen direct op de achtezijde

De zekeringen bevinden zich in twee houders aan weerszijde van het instrumenten-

Zekering

1

van het lamphuis aangebracht.

paneel. De zekeringen zijn bereikbaar nadat
het deksel van de houder van de bovenzijde

Zekering

2

is losgetrokken (bevestigd met klitteband).
De zekeringen zijn van het zogenaamde insteektype.
Vervang een defecte zekering nooit door
een zekering met een hogere waarde!!
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Zekering
Zekering
Zekering
Zekering

3

4
5

6

Waarschuwingsknipperlichtinstallatie,
richtingaanwijzers
20 A Mistachterlamp en spiegelverwarming
15 A Dimlicht
15 A

15 A Grootlicht
10 A Stadslicht, rechts
10 A Stadslicht, links

ZEKERINGHOU DER, RECHTS

Zekering

7

20

A Kla<on, sigare-aansteker en reserve (interieur-

verlichting)

Zekering
Zekering

8
9

Zekering 10

5 A Tachog raat
1 0 A Motorstopschakelaar
20 A Instrumenten, achteruit-

Zekering

11

15

A

Zekering

12

20

A

rijlampen en remlichten
Ruitewissers en
-sproeiers
Kachelventilator

BOORDGEREEDSCHAP

Het boordgereedschap bevindt zich onder
de bijrijderszitting. De krikstang is in twee
verende klemmen achter de bijrijdezitting
aangebracht.
Het boordgereedschap bestaat uit:
Wielmoersleutel
Steeksleutel 27-19 mm
Steeksleutel 9/16 - 112 inch
Hefboom voor krik en wielmoersleutel
Krik
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TECHNISCHE GEGEVENS
Tenzij het tegendeel is gesteld, gelden de vermelde gegevens voor alle uitvoe'
ringen van de F600, F800 en F1000 series.
Toevoegingen aan de brandstof en smeermiddelen - van welke soort dan ook.
mogen, behalve in de gevallen door DAF voorgeschreven, niet worden toege.
past.

Smeeroliesysteem
inhoud incl. filters en
eventuele koelers
inhoud oliecarter,

ca. 1 4,2liter
ca. 14 liter

ma<. peil

inhoud oliecarter,
min. peil
oliedruk,
bij stationai r toerental
bij 2000/min (warme motor)

ca. 10 liter
0,7 bar

2bar

MOTOR

Specificatie motorolie

DAF/CUMMINS

Fabrikaat
Typen

cD85-CN96

Uitvoering

Watergekoel de

Smeermiddelen volgens

ertakt
dieselmotor met di recte
inspuiting.

Aantal cilinders
Boring x slag
Totale inhoud
Gompressieverhouding
Stationair toerental
Max. toerental, belast

vi

6

1O2x 120 mm
5,88 liter
18,5:1

750 omw/min
2800 omw/min

Gewicht
incl. accessoires

ca. 480 kg

Toege paste sc

volgens SAE normen

h

roefd raad soo rt

Klepspeling
(bij koude motor)

inf

aat 0,25 mm

uitlaat 0,50 mm

52

cD/sE (sD
of CD/SE (SD-SHPD*
* SHPD olie is een CD/SE (SR of D3 olie, aangevuld met de eisen gesteld in de
Ford Tornado test, omschreven in CEC-L-27-T-79, waarbij de eis gesteld
wordt dat het bore-polish oppervlak niet meer bedraagt dan het gemiddelde
van recente testen op dezelfde motor, met de referentieolie RL 47.

De temperatuurgrenzen dienen als
richtwaarden te worden beschouwd.
" Bii gebruik van SAE 10W moeten
continu hoge toerentallen en voortdurend z'itare belasting worden vermeden als de temperatuur boven de

Viscositeit

'c

30

Aantrekkoppels
cilinderkopbouten
verstuiverknevelmoer
i nspu itleid i n gwartel moer
KOPPELING

aangegeven waarde stij gt.

20

Type

enkelv. droge plaatkoppel i ng,
hydr. bediend

Diameter

CD:310 mm

10

o
-10

CN :330 mm
remvloeistof SAE J-1703 DOT 4
continu aanliggend; voor zijn
levensduur voozien van smeermiddel

Vloeistof

'N

Druklager

-30

b

125 Nm
60 Nm
25 Nm

A 407

Koelsysteem
inhoud, incl. verwarming
bedrijfstemperatuur
koelvloeistof

idem, boven 5'C (indien
geen anti-vries aanwezi g)

VERSNELLINGSBAK

ca.25liter

Type: T5-250 (CD), T5-290 (CN)

90-95'C
Antivries op ethyleen-glycol basis
(mengen volgens gegevens van de
antivries leverancier).

Aantal versnellingen vooruit
Reducties, 1e versnelling
5e versnelling
achteruit
Olie-inhoud

5
5,79:1 (250) of 5,36:1 (290)
0,85:1 (250) of 0,79:1 (290)
5,12:1 (250) ot 4,73:1 (290)
ca. 4,5liter

1% emulgeerbare olie (b.v. Donax C)
Specif icatie versnel i ngsbakol ie:
I

Brandstofsysteem
inspuitvolgorde

Viscositeit

inspu itd ru k

1-5-3-6-2-4
225-263 bar

brandstoftankinhoud

123aiter, resp. 77 of 168 liter

Brandstof

Beneden OoG
SAE 80

SAE 90

API-GL4 of 5
of MIL-L-2105
ot 2105 B

Minimaal te voldoen aan British
Standard nr. 2869-1970 Class A1.
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ACHTERAS
Type

512

Reductie
Olie-inhoud

4,36 of 4,71

of 5,13

ca.4liter

Type

715

Reductie
Olie-inhoud

4,66 of 5,13

ca.

STUURINRICHTING
Type

hydraul isch bekrachti gd

Typenummer

8037

Vloeistof

ATF Type A Suffix A
of ATF Dexron

hoeveelheid

of 5,86'

4liter

REMINSTALLATIE

Bedrijfsrem
Parkeerrem
Luchtd ru kketel s, werkd

Oliespecif icatie achteras:

ca. 1,6 liter

ru k

min. toelaatbare druk
Vorstbeveiliger
API-GL-4 of cl-s
MIL-L-2105 of 21058

SAE 80
SAE 8OW9O
VOORAS
Type

N60

Vlucht
Toespoor

0"30'

Max.

50'

bi

nnenwiel-i nslag

0-2 mm

VOORAS

H

spiritus

E I NSTALLATI E

Schema
Startmotor
type
vermogen

zie vouwblad

m i n. kool borstel lengte
Dynamo

8mm

M 127
2.8 kW

type

wisselstroom

vermogen

14 V/55 A

Accu

Type

N84

Vlucht
Toespoor
Max. binnenwiel-inslag

0" 30'
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ELEKTRISC

luchtdruk-hydraulisch, 2 kringsysteem, vol ledig gescheiden
veerremcilinder
7-8,4 bar
5,4 bar

0-1,6mm
50'

aantal
span

n

2
i

ng

capaciteit

12V
55 Ah

Gloeilampen
koplampen
parkeerlicht
achterlicht

4 x kogellamp

mistachterlicht
achteruitrijlamp
remlicht
richtinglamp
contour- of breedtelicht
i

nstru menten bordverl ichti

n

tachograaf
interieu rverlichting
controlelampen
verl ichti ng van schakelaars

g

60/55 W

4W
5W

2 x kogellamp
2 x kogellamp
2 x kogellamp

21 W
21 W

6 x kogellamp

21 W

x kogellamp
x glassokkellamp
x glassokkellamp
x buislamp
glassokkellamp
glassokkellamp

2
2
2
2

339-393 Nm

Wielmaat

3W
1,2W

8,5 R 17,5

enkele
dubbele

2900
5250

6,25
5,75

205175 R 17,5

enkele
dubbele

2S0
5250

6,0
5,75

8,5 R 17,5

enkele
dubbele

2900
5250

6,25
5,75

205175 R 17,5

enkele
dubbele

2900
5250

6,0
5,75

enkele
dubbele

3800
7100

7,0

enkele
dubbele

3800
7100

6,75
6,75

F800

2,2W

10w
3W
4W

Bandenmaat

F600, F800

F1000
6,75 x 17,5

Spanning (bar)

F1000
10 R 17,5

Aantrekkoppel wiel moeren

x 17,5

Asbelasting (kg)

F600

21W

WIELEN'BANDEN

5,25

Montage

Banden
2 x duplolampen (H4)
2 x kogellamp

235t75 R 17,5

7rO

8.5 R 17,5
205175 R 17,5

10 R 17,5
235t75 R 17,5

BANDENSPANNING
Hieronder ztjn de bandenspanningen aangegeven, welke behoren bij de erbij
vermelde asbelastingen, indien de wagen wordt gebruikt onder normale omstandigheden.
Zie voor alle andere gevallen de tabel van uw bandenleverancier.

55

SMEERSCHEMA

1. Koppelingbediening reservoir
2. Trek/duw haak
3. Oliefilter
4. Aftapplug
5. Fuseepennen
6. Voorwiellagers
7. Motorolie vulopening
8. Oliepeilstok
9. Stuurbekrachtiging reservoir

10. Versnellingsbak
11. Kruiskoppeling
12. Remvloeistof reservoir
13. Bandelier
14. Kruiskoppeling
15. Schuifstuk
16. Veerremcilinder
17. Kruiskoppeling
18. Achteruiellagers
19. Differentieel

o

Multi-purpose vet

x

Motorolie

A

Transmissieolie

V

Hypoidolie

o

Remvloeistof

C = Kontroleren

,V = Verversen
S = Symmetrisch

s

s

++
5

6

s

910111213141516

s

+$
17

18

BEDRADINGSSCHEMA

Instrumenten
8500 tachograaf

Konnektoren
7-polige
9-polige
9-polige
9-polige
4-polige
9-polige
4-polige

Verlichting

U2
0M
501
502
503
504
505
506
507
508
AM
510
511

gpolige

3-polige
9-polige

$polige
9-polige
2-polige

konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor
konnektor

zwart

zwart
bruin (PCB 1)
rood (PCB 2)
oranje (PCB 3)
geel (PCB 4)

groen (PGB 5)
blauw (PCB 6)
paars (PCB

4

grijs (PCB 8)
zwart (PCB 9)
(PCB 10)
(PCB 11)

Spanningsgeneratie
A500 batterijen (2x)
A502 generator (met geintegreerde
spanningsregelaar)

C000 dimlicht links
C001 dimlicht rechts
C002 grootlicht links
C003 grootlicht rechts
C004 kombinatie grootlicht/dimlicht 3-polig links
C005 kombinatie grootlicht/dimlicht 3-polig rechts
C010 koplamp/breedtelamp links
C011 koplamp/breedtelamp rechts
C012 markeerverlichting links

C013
C014
C015
C016
C017
C018
C019
C020
CO21

Veóruikers

C022

8000 motor ruitewisser
8001 motor ruitewasserpomp
8010 motor start
8014 kachelventilator
8017 spiegelverwarming 1e
8018 spiegelverwarming 2e
8023 radio

C023

Bl024 luidspreker links

C054
C055

8025 luidspreker rechts
8029 klaxon rechts
8030 sigareaansteker links
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C024

C025
C026
C027
C028
C029

markeerverlichting rechts
richtinglamp links voor
richtinglamp rechts voor
richtinglamp links zijkant
richtinglamp rechts zijkant
richtinglamp links achter
richtinglamp rechts achter
stoplicht links
stoplicht rechts
achterlicht links
achterlicht rechts
mistachterlamp links
mistachterlamp rechts
achteruitrijlamp links
achteruitrijlamp rechts
vijfkamerlamp achter links
vijfkamerlamp achter rechts
interieurverlichting links
interieurverlichting rechts

Schakelaars

C500 verlichting

C501 klaxon
C504 mistlampen achter
C506 richting, dim/grootlicht, klaxon
C509 waarschuwingsknipperlichtinstallatie

C510 ruitewisser
C521 stuurslot/kontakt/start
C524 kachelventilator
C531 spiegelverwarming
Elektronische units
D504 ruitewis/was/interval
D537 instrumentenpaneel
Sensoren (bed ien i n gsschakel aars)
E501 achteruitrijlamp
E51

1

stoplicht 1e

E514 opstap/interieurverlichting/deurschakelaar
E515 opstap/interieurverlichting/deurschakelaar
rechts
Sensoren (kont

F000
F001
F009
F010
F011
F014
F026

rol esc hakel aars)

parkeerrem

luchtdruk
kabinevergrendeling links
kabinevergrendeling rechts
motoroliedruk
motorkoelvloeistoftemperatuur
remvloeistofniveau

Sensoren (gevers)
F502 motorkoelvloeistoftem peratuur
F507 brandstofvoorraad
Relais

G019 motorstop

links
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